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Naše srovnání začíná na 
silnici, ale nebojte se! Je 
to jen nezbytných sto ki-
lometrů, které musíme 

po vlastní ose urazit, abychom se 
dostali na závodní okruh do Mos-
tu. Během této poměrně krátké 
chvíle jsme s kolegou Mišákem 
„nečekaně“ zjistili, že obě mo-
torky mají strašlivý výkon, skvěle 
brzdí a při jejich zrychlení bude-
te mít co dělat, abyste se na nich 
udrželi. Musím se přiznat, že když 
jsem se rozhodl popohnat všech-
ny koně pod nádrží a držel plyn 
nadoraz, až se otáčky vyšplha-
ly k červenému poli, úplně jsem 
ztrácel pojem o čase. Takový útok 

na všechny moje vjemové senzo-
ry mozek prostě nestíhal přebrat. 
Jediné, co byl schopný vyhodnotit, 
byl strach. Ne však z motorky, ale 
ze všech okolních účastníků pro-
vozu. To platí pro oba stroje stej-
ně. Trošičku větší klid jsem měl 
přece jenom na Kawasaki, protože 
ta není ve spodních otáčkách tak 
agresivní. Tenhle klid však rychle 
vyprchal s příchodem osmi tisíc. 
Poté už to byla stejná krvelačná 
bestie jako BMW.

Při podrobnějším rozboru našich 
pocitů po jízdě jsme si uvědomi-
li, že na silnici nemáme šanci určit, 
která motorka je lepší. Je to jedno-
duše proto, že jsme zdaleka nevyu-
žili potenciál obou strojů. Ten leží 
na horizonty vzdálený od veřejných 
komunikací. Musíme prostě už na 
ten okruh, jinak bychom se ako-
rát dohadovali podle subjektivních 
pocitů a osobních sympatií k image 
jednotlivých značek.

Nesnesitelná lehkost 
předjíždění
Konečně jsou před námi jízdy 
s Prospeedem na mosteckém 
okruhu a pro první, referenční 
jízdu si beru mně již dobře zná-
mé BMW, jen abych si občerst-
vil zkušenosti s touhle střelou. 
Po vyjetí musím samozřejmě 
jedno kolo trpělivě vydržet, než 
se zahřejí pneumatiky, ale pak 
se začnou dít věci. Drtivá akce-
lerace, která mě provází na vý-
jezdech ze všech zatáček, odvá-
dí moji pozornost od sledování 
dráhy, takže si vždy na posled-
ní chvíli všimnu, že se blíží dal-
ší zatáčka. 

Brzdy však fungují perfekt-
ně, můžu tedy prostě jen pořád-
ně hrábnout za brzdovou páčku 
a přední kolo se zakousne do as-
faltu. Jen při opravdu hodně ost-
rém brždění cítím zásah ABS, ale 
ani v těchto případech nemám po-
cit, že by byla situace nějak zvlášť 
vyhrocená. 

Do zatáčky BMW složíte taky 
vždycky přesně a neomylně. Tlu-
miče, které se mi na silnici zdály 
možná až příliš tvrdé, zde působí 
naopak trochu měkčím dojmem. 
To však nepřináší žádné potí-
že, a tak nad tím vůbec nemusí-
te přemýšlet a jen si jízdu užíváte. 
Od půlky zatáčky se už nemůžu 
dočkat toho opojného pocitu ze 
zrychlení, které je doprovázeno 
hladkou funkcí quickshifteru. 

I když mám na trati kolem sebe 
hodně rychlé jezdce na motorkách 
speciálně upravených pro závody, 
začínám postupně předjíždět jed-
noho za druhým. Není to proto, že 
bych si chtěl něco dokazovat, ale 
proto, že na BMW je to tak jedno-
duché. Je až zarážející, jakou výho-
du vám tahle motorka přináší. Na 
vás už je jen jediné, nezvorat to.

Rozdíly přece jenom jsou
Ve velkém očekávání a značně roz-
mazlený z první jízdy usedám na 
Kawasaki. Bohužel tady moje oko 
hned naráží na jeden celkem patr-
ný rozdíl. Naše testovaná Kawa má 
totiž obuté celkem sjeté Bridgesto-
ne BT016, které nejsou v žádném 
případě tak dobře použitelné jako 
Pirelli Corsa Rosso na Bavoráku. 
I přesto se po zahřívacím kolečku 
snažím osahat si zelenou Ninju, 
jak nejvíc mě nechá. 

Příjemnější oproti BMW je po-
saz a geometrie. Motorka půso-
bí lehčím dojmem a ještě více se 
přibližuje šestistovce. To je znát na 
ovládání. Ne že by bylo u BMW 
něco špatně, ale skvělé vyvážení 
a perfektně fungující přední vidli-
ce BPF posouvají Kawu před ně-
meckého soupeře. Je to však jen 
malý rozdíl, a proto mě zajímá to 
nejdůležitější. Má Kawasaki dost 
výkonu na to, aby si nepatrný ná-
skok ze zatáčky udržela i při vý-
jezdu?

Bohužel přicházím na to, že 
nemá. I přesto, že papírově do-
konce uvádí Kawasaki rovných 
200 koní oproti 193 u BMW, vý-
jezd ze zatáčky na ní prostě není 
tak rychlý jako na BMW. Dokon-
ce třeba na výjezdu z retardé-
ru nebo z vracáku, kde Bavorák 
upaloval na dvojku po zadním, 
se Kawa sbírala do vyšších otáček 
tak rozpačitě, že jsem začal zkou-
šet dávat jedničku, aby to mělo 
ten správný odpich. 

Velkou roli v tom samozřejmě 
hrály pneumatiky, které mi ne-
umožnily stejně rychlý průjezd 
zatáčkami jako na BMW. Dal-
ší rozdíl může být v jinak od-
stupňované převodovce, sériový 
převod je na Ninje pro okruho-
vé řádění opravdu dost dlouhý. 
Nicméně i tak je Kawasaki v niž-
ších a středních otáčkách slabší. 
Než dojede otáčkoměr k osmi ti-
sícům otáčkám, Bávo vám uká-
že záda.

Nic není zadarmo
Výsledkem našeho testu je zjiš-
tění, že BMW je nekompromisní 
kladivo, které svojí silou udola-
lo zatím každého soupeře. Proto 
je vítězem našeho srovnání. Nej-
rychlejší časy naměřené pro jed-
notlivé motocykly byly u Kawa-
saki 1:49, BMW 1:46. To však 
musíme brát jen velmi orientač-
ně, protože velký rozdíl způsobi-
ly již zmíněné pneumatiky.

Nejdůležitější ale je, že se Kawa-
saki natolik přiblížila, že v někte-
rých vlastnostech Bavoráka pře-
konala. Tento potenciál potvrzuje 
i pohled na závodní dráhu, kde je 
Kawa jediným vyrovnaným kon-
kurentem jak v superbicích, tak 
superstocích. Mistrem republi-
ky v superbicích se letos stal mla-
dičký Honza Halbich na Ninje, 

superstocky v Alpe Adrii vyhrál 
Michal Filla na ereru. V mistrov-
ství světa SBK Kawa dokonce ně-
meckou střelu jednoznačně vál-
cuje, naopak evropské štoky vede 
jasně BMW. A tak bychom mohli 
pokračovat.

Nakonec je tady jedna velmi dů-
ležitá věc, a tou jsou peníze. Kro-
mě toho, že BMW pořídíte v plné 
palbě za 460 tisíc, nemusí to být 
všechno. Výdrž těchto strojů, hlav-
ně na okruzích, je velmi diskuta-
bilní. Mnoho mých známých, kteří 
s Bavoráky závodí, již mělo závaž-
né problémy jak na převodovce, 
tak na samotném motoru. Výsled-

kem toho jsou opravdu hodně ná-
kladné opravy. Kawasaki je na tom 
v tomhle směru, zdá se, zatím lépe 
a majitele zetixdesítek žádné fatál-
ní poruchy nepostihují.

Zkrátka je to tak, že ten, kdo 
neřeší peníze, sáhne po tom nej-
lepším, co je. Tím zůstává BMW. 
Pro ty, kteří už finance trochu 
řeší, je Kawasaki velmi dobrá al-
ternativa, protože vám s drobný-
mi úpravami také nabídne stroj 
na vyhrávání. 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy BMW Motorrad Česká 
republika a Asko KC.

Když se podíváte na jakýkoliv okruh a jakékoliv 
závody, tyhle dvě motorky uvidíte vždycky na 
špici. Jak však fungují v sériové podobě, se 
světly a zrcátky? Proklepli jsme dva momentálně 
nejlepší superbiky, které můžete běžně koupit 
v obchodě.

inzerce

Čistě závodní DNA

BMW s 1000 RR

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
80 × 49,7 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování BMS-KP ∅ 48 mm, elektronický 
plyn E-gas, tři motorové módy Rain/Sport/ 
/Race, kontrola trakce DTC, elektrický startér, 
antihoppingová spojka, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Marzocchi ∅ 46 mm, 
zdvih 120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Sachs, zdvih 130 mm, obojí 
plně nastavitelné (vzadu rychlá/pomalá 
komprese), brzdy Brembo s vypínatelným 
Race ABS vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
čtyřpístkové monoblokové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Metzeler Racetec Interact 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17,
lité ráfky 3,50“/6,00“

Parametry: délka 2056 mm, šířka 
826 mm, sedlo 820 mm, rozvor 1422,7 mm, 
úhel řízení 24°, stopa 98,5 mm, nádrž 
17,5 l (4 l rezerva), užitečná hmotnost 
200,5 kg, zrychlení 0–100 km/h za 2,9 s, 
kilometr s pevným startem za 17,9 s, při 
90/120 km/h udávaná spotřeba 5,7/5,9 l

* testované provedení: DTC, rychlořazení, 
vyhřívané rukojeti

Objem 999 cm3

Výkon 142 kW/193 k@13 000

Točivý moment 112 Nm@9750

Hmotnost 204,5 kg (provozní)

Cena 436 600 Kč (testované 

 provedení* 459 475 Kč)

teChNiCKé údAje

Kawasaki ZX-10R Ninja

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
76 × 55 mm, kompresní poměr 13:1, 
duální vstřikování Keihin ∅ 47 mm 
s oválnými sacími hrdly, tři motorové mapy, 
kontrola trakce S-KRTC, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, antihoppingová 
spojka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa BPF ∅ 43 mm, 
zdvih 120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s horizontálně uloženým tlumičem, zdvih 
140 mm, obojí plně nastavitelné (vzadu 
komprese high/low-speed), brzdy Tokico 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17

Parametry: délka 2075 mm, šířka 715 mm, 
výška 1115 mm, sedlo 813 mm, rozvor 
1425 mm, úhel řízení 25°, stopa 107 mm, 
světlá výška 135 mm, nádrž 17 l

teChNiCKé údAje

Objem 998 cm3

Výkon 147,1 kW/

 /200,1 k@13 000 

 (s náporovým sáním 

 154,4 kW/209,9 k)

Točivý moment 112 Nm@11 500

Hmotnost 198 kg (provozní)

Cena 369 000 Kč

ABS funguje na obou strojích 
výborně jak na silnici, tak na okruhu

Oba stroje jsou stvořené pro okruh.  
Tady nemusíte nad ničím přemýšlet...


